72.2.2.8

סיכום מפגש קבלנים מיום 11.5.1.52
במסגרת מכרז חוזה/מס'  1.5////5/להעתקת אנדרטת אגרוף ורומח
משתתפים:
ָארׁש לויאן ,אינג' גלעד שרון ,גלעד אפרתי2
מטעם המזמין :אינג' מישל אלבז ,עו"ד גיא ַ
קבלנים 6 :קבלנים 2השמות רשומים בחברה2
סקירה הנדסית:
נערכה סקירה הנדסית כללית של הפרויקט והעבודות הנדרשות במסגרתו ע"י אינג' גלעד שרון
ואינג' מישל אלבז 2ניתנו דגשים בנושאים הבאים:


נושא רגישות העבודה בכל הקשור לכך שהמדובר באתר הנצחה של חללי צה"ל 2כל נושא
הטיפול במצבות החדשות ,הכנתן ,הצבתן וכד' ייעשו ע"י הקבלן אך ורק ובאמצעות
קבלני מצבות המורשים לעבודה מסוג זה ע"י משהב"ט (רשימת הקבלנים המורשים
הקיימים במועד פרסום המכרז מצורפים כנספח למסמכי המכרז)2



הקבלן הזוכה יידרש לפרק את האתר הקיים במלואו ,ובכלל זה ,לגרוס את לוחות זיכרון
הקיימים 2הדבר ייעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז ולפי הוראות המזמין ודרישות
משרד הביטחון בכל הנוגע לגריסת המצבות2



טרם התקבל היתר בניה בשל דרישת מכבי האש להצבת הידרנטים באנדרטה 2הנושא
נמצא בדיון מול מכבי האש 2ככל שהדרישה להצבת הידרנטים תשאר על כנה ,תצא
דרישה לתוספת לתכולת החוזה של הקבלן הזוכה ,בהתאם לתעריפים הקבועים לשינויים
ותוספות בחוזה 2הצבת ההידרנטים איננה מופיעה כעת בדרישות המכרז ואין לתמחר
אותה במסגרת ההצעה במכרז2



הודגש שהקבלן יצטרך לתכנן את לוח הזמנים שלו בהתאם למגבלות הזמן ואבני הדרך
שנקבעו במסגרת מסמכי המכרז 2כמו כן ,ומבלי לגרוע מהאמור ,על הקבלן לתזמן את
העבודות כך שבמועד קיום הטקסים באנדרטה (קרי ביום הזכרון הכללי לחללי צה"ל
ובארועי זכרון נוספים המתקיימים באתר ככל שמתקיימים כאלו) תהיה קיימת
אנדרטה אחת פעילה על כל רכיביה ותכונותיה באופן מלא .כל חריגה מכך תהווה הפרה
יסודית של ההסכם2



הוסבר שקיימים הסדרי תנועה זמניים וסופיים מאושרים לכניסה לאתר במשך העבודות
ולהסדרת הכניסה הקבועה לאנדרטה2



ניתנו דגשים לגבי ציות להוראות בטיחות בעבודה ,שמירה על ניקיון האתר ופינוי פסולת
לאתרים מורשים בלבד 2הושם דגש על נושא הימצאות האתר החדש בקרבת יער2

סקירה משפטית :ניתנו דגשים משפטיים על-ידי עו"ד גיא ָא ַרׁש לויאן בנושאים הקשורים במכרז,
מסמכי המכרז והגשתו ,ובכלל זה ,התייחסות מוקדפת להוכחת תנאי הסף בהתאם לדרישות
המכרז; הקפדה יתירה על נוסח ערבות המכרז שעליה להיות זהה לנוסח שצורף למסמכי המכרז;

על המציע לצרף להצעתו כל מסמך שיופץ על ידי החברה חתום בידי המציע (כגון :סיכום מפגש
מציעים ,מסמכי הבהרות ושינויים וכדומה); בשלב הגשת ההצעה ,הקבלן נדרש לחתום בעצמו
בשולי מסמך אישור הביטוח ,רק הקבלן הזוכה יידרש להמציא אישורי ביטוח חתומים בידי
המבטח מטעמו; חודדו המועדים להגשת שאלות הבהרה והגשת ההצעה במכרז ,וכן הוסבר שיש
להפריד את ההצעה הכספית מיתר מסמכי המכרז ,והכל כמפורט במסמכי המכרז2
דגשים נוספים :גלעד אפרתי הדגיש את הנושאים הבאים:





הובהר כי השמות של קבלני המצבות של משהב"ט כפי שפורסמו בנספח ט' למכרז ,הם
השמות הידועים למזמין נכון ליום פרסום המכרז 2היה ויהיו שינויים ברשימת קבלני
המצבות המאושרים ע"י משהב"ט ,המזמין יהיה מוכן לקבל עבור עבודת הכנת לוח
הזכרון כל קבלן אשר יהיה מאושר באותו הזמן ע"י משהב"ט לביצוע עבודות בניית
מצבות2
מודגש ,כאמור בסקירה ההנדסית ,כי תזמון ביצוע העבודה הוא בידי הקבלן בהתאם
למגבלות שצוינו 2לא תשולם כל עבור תשלום נוסף עקב התארגנות נוספת ,הפסקת עבודה
או שלביות בעבודה והקבלן נדרש לקחת כל אלו בחשבון בזמן הכנת הצעתו2
נערכה הדגמה של נגישות מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה2

סיור מציעים :לאחר מפגש המציעים נערך סיור באתר הקיים ובאתר המיועד להקמת האנדרטה
החדשה 2במסרת הסיור הודגש ,בין היתר ,כי מרחב העבודות הינו מרחב המשמש לטיולים ואין
לחסום שבילים בזמן העבודות2
(נרשם ע"י גלעד אפרתי)

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ,ויש לצרפו להצעת המציע כשהוא חתום
בחתימה מלאה על-ידי המציע.

_________________
תאריך

__________________________
חתימה וחותמת המציע

